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 سلطة اإلدارة في تحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة

 

 ، أستاذ مساعد أجلطي أعمر

 جامعة مستغانم

 :مقدمة
يعد الحق في التنمية والحق في البيئة من حقوق الجيل الثالث  الث أ بحثب  

نظرا لتطور الث أ هثهد  ، كبيرة لم يكن يحظى بها في وقت سابقيحظى بأهمية 
وحرفثثثت حقثثثوق ، العثثثالم ومثثثدا انعكاسثثثات  لثثث  حقثثثى الهثثثعو  وحقثثثوق ا نسثثثان

ا نسثثثان الجيثثثل الثالثثث  اهتمثثثام كبيثثثر مرتبطثثثة بثثثالتطور ا قتحثثثاد والثثثوحي لثثثدا 
 ثثثم انتقثثل ملثى مههثثوم هثث   الحقثوق ملثثى حقثثل السياسثة منثث  سثثتينات القثثرن،  الثدول

وظهثثر كحقثثل منهثثرد يهثثتم بتطثثوير البقثثدان  يثثر اعوروبيثثة التثثي تعثثاني ، الماضثثي
و حقثثا تطثثور المههثثوم ليثثرتبط ، مثثن تثثألر النمثثو ا قتحثثادأ ووحثثي لثثدا بفرادهثثا

، بالعديد من الحقول السياسية وا جتماحية والثقافية والحقوقيثة  وفثي وقثت متثألر
ان مثن لث ل محث ن اعمثم المتحثدة ارتبطت التنمية بالقانون الدولي لحقوق ا نسث

المتعقثثق بثثالحق فثثي التنميثثة وتضثثمن مدلثثال الحثثق فثثي  14/421فثثي القثثرار رقثثم  
التنميثثثة ضثثثمن حقثثثوق ا نسثثثان واحتبرهثثثا  يثثثر قابقثثثة لقتحثثثر  واحتبثثثر ا نسثثثان 
موضثثثول التنميثثثة مثثثل ملثثثلام الثثثدول بالعمثثثل حقثثثى وضثثثل سياسثثثات منمائيثثثة وتوليثثثل 

فثثثي مجثثثال تثثثامين التنميثثثة والتهثثثجيل حقثثثى مراحثثثاة  وتعثثثاون الثثثدول، حثثثادل لقهوائثثثد
حقوق ا نسان وقد جثا  هث ا ا حث ن فثي ظثل التطثورات والت ييثرات التثي طثربت 
حقى تركيبة النظام الثدولي مثثر دلثول العديثد مثن بقثدان العثالم الثالث  هيئثة اعمثم 
 المتحثدة بعثثد بن تحثثررت مثثن الثثدول ا سثثتعمارية ونالثثت اسثثتق لها الثثوطني لثث ل

 منتح  القرن الماضي 
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تأكيثد حقثى الحثق ، العهرينو  في كراهااللامسةجا  في مح ن اعمم المتحدة 
وضثثرورة العمثثل المهثثتر  لمواجهثثة التحثثديات التثثي تواجثث  هثث ا الحثثق ، فثثي التنميثثة

 مثثثثل واتسثثثال فجثثثوة الهقثثثر ونقثثثا ال ثثث ا  وت يثثثر المنثثثا  واعلمثثثات ا قتحثثثادية 
ا حثث ن حقثى سثثعي  مهوضثية اعمثثم المتحثدة السثثامية وبكثد ، والنلاحثات المسثثقحة

ويعثد الحثق فثي ، لحقوق ا نسان ملى نهر الوحي بالحق فثي التنميثة وليثادة فهمث 
حقثثوق ا نسثثان الجيثثل الثالثث  وتعثثد كثث ل  مثثن الحقثثوق الجماحيثثة التثثي البيئثثة مثثن 

حقثثوق احتمثثدتها ا تهاقيثثات الدوليثثة لحقثثوق ا نسثثان مثثن بينهثثا الميثثثاق ا فريقثثي ل
حقثثثى حثثق الهثثثعو  فثثي بيئثثثة مرضثثثية  21ا نسثثان والهثثثعو  مثثن لثثث ل المثثادة 

 وهامقة وم ئمة لتنميتها 

فكثثل مثثن البيئثثة والتنميثثة محثثل لحقثثوق ا نسثثان م ن فمثثاهي الع قثثة بينهمثثا 
حقى مستوا اللارجي والدالقي وفيما تكمن سقطة ا دارة دالقيا فثي لقثق توافثق 

 ايجابي بينهما؟ 

 العالقة بين التمنية والبيئة-أوال

تعد الع قة بين التنمية والبيئة ح قة تكامل م ا بسست التنمية حقى بساس 
وفي الحا ت بلرا تعد  ير تكامقية م ا ، الحهاظ حقى البيئة ملى حد بقحى

ولدراسة الع قة بكثر ، الل مهاريل التنمية وبهدافها بالبيئة بمههومها الواسل
 بالبيئة والتنمية ونبرل الع قة حقى المستوا الدالقي  نعر  

 4991حرفها برنامج اعمم المتحدة لقتنمية البهرية حام  التنمية: تعريف-1
حقى بنها  "حمقية توسيل لليارات الناس بليادة القدرات البهرية وطرق العمل 

 مل التمكن من المعرفة ، البهرية

يعثثد مههثثوم التنميثثة مثثن المهثثاهيم المرنثثة التثثي تحتثثوأ حثثدة مجثثا ت مههثثوم 
التنمية تعدا الجان  اقتحادأ ليهمل حقوق ا نسثان والتنميثة مثن بهثم المهثاهيم 
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وبطققثت التنميثة حقثى حمقيثة تأسثيس نظثم اقتحثادية ، العالمية في القثرن العهثرين
 ات ببعثاد اقتحثادية ، قةحي  تعّر  حقى بنها "حمقية متكام، وسياسية متماسكة

تهثثثد  ملثثثى تحقيثثثق التحسثثثن المسثثثتمر المتواحثثثل ، واجتماحيثثثة وثقافيثثثة وسياسثثثية
 والتي بموجبها يمكن محمال حقوق ا نسان" ، لرفاهية كل السكان وكل اعفراد

بحورة بساسية من  الحثر  العالميثة  Dèvelopmentوتبقور مههوم التنمية 
م ا قتحثثثثاد لقد لثثثثة حقثثثثى حمقيثثثثة محثثثثدا  حيثثثث  اسثثثثتلدم بدايثثثثة فثثثثي حقثثثث، الثانيثثثثة

ل ثر  مكسثا   لث  المجتمثل ، مجموحة مثن الت يثرات بساسثية فثي مجتمثل معثين
القثثدرة حقثثى التطثثور الثث اتي المسثثتمر بمعثثدل يضثثمن التحسثثن المتلايثثد فثثي نوحيثثة 

بمعنى ليادة قدرة المجتمل حقى ا ستجابة لقحاجثات اعساسثية ، الحياة لكل بفراد 
، بحثورة تكهثل ليثادة درجثات مهثبال تقث  الحاجثات، لايدة عحضائ والحاجات المت

وحسن توليثل ، حن طريق الترهيد المستمر  ست  ل الموارد ا قتحادية المتاحة
حائثثد  لثث  ا سثثت  ل  ثثثم انتقثثل مههثثوم التنميثثة ملثثى حقثثل السياسثثة ليهثثتم بتطثثوير 

 البقدان  ير اعوربية تجا  الديمقراطية 

 ايتثثث  ، ياسثثثية  بأنهثثثا حمقيثثثة ت ييثثثر اجتمثثثاحي متعثثثدد الجوانثثث تعثثثر  التنميثثثة الس
الوحثثثول ملثثثثى مسثثثتوا الثثثثدول مثثثثن ناحيثثثة الههثثثثم الموضثثثثوحي لقتمثيثثثل السياسثثثثي ولقثثثثق 
، بحثثثرا  سياسثثثية تهثثثد  باللحثثثوا ملثثثى المحثثثقحة العامثثثة والمسثثثاهمة فثثثي التطثثثور

يثة تحقثثق ويقحثد بمسثتوا الدولثثة الحثناحية ميجثثاد نظثم تعدديثة حقثثى هثاكقة الثثنظم اعورب
وتقثثول المهوضثثية السثثامية لممثثم المتحثثدة "من الحثثق فثثي التنميثثة حثثق  النمثثو ا قتحثثادأ

  يمكثثثن محمالثثث  م  بوجثثثود مطثثثار سثثثقيم لقمسثثثا لة الوطنيثثثة والدوليثثثة يقثثثوم حقثثثى احتثثثرام 
فقنعثثد ملثثى رسثالة الهثثاح ن نهسثث  التثي تبعثث  حقثثى ، العدالثة ا جتماحيثثة وحقثثوق ا نسثان

سثس مبدئيثة فثي ظثل رو  مثن التوافثق العق نثي والهثعور بقيمثة هث   اعمل وتقوم حقثى ب
المهمثثثة الحيويثثثة التثثثي بثثثين بيثثثدينا ولنركثثثل جهودنثثثا حقثثثى جعثثثل الحثثثق فثثثي التنميثثثة واقثثثل 

 يقمس  الجميل" 
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يتض  بكل جقي مرونة محق  التنمية ونعر  الحق في التنمية حق من الحقوق 
حي يستهيد الهرد من ل ل  حقى ميلات ا نسان المرتبطة بساسا بالنمو الحضارأ والو 

 التطور 

يعثد الحثق فثي البيئثة مثن حقثوق ا نسثان الجيثل التعريف بالحق في البيئة نظيفةة : -2
الثال  وموضول البيئثة والحهثاظ حقيهثا انتقثل مثن الحمايثة الدالقيثة مثن لث ل النحثوا 
التهريعية التثي تهثد  ملثى الحمايثة وتهعيثل جانث  الحيطثة لقحهثاظ حقثى البيئثة بمههومهثا 

نثثات وحثثو  ملثثى المثثرن مثثن لثث ل الحهثثاظ حقثثى الوسثثط والتنثثول البيولثثوجي وحمايثثة الكائ
حمايثثة ا نسثثان نهسثث  لاحثثة الحثثحة والنظافثثة، والحثثد مثثن التقثثو  هثث   الحمايثثة بلثث ت 
بعثثدا دوليثثا مثثن لثث ل اتهاقيثثات الدوليثثة فثثي مجثثال حمايثثة البيئثثة منهثثا اتهاقيثثة فينثثا لعثثام 

، ا ح ن العثالمي 4911المتعققة بحماية طبقة اعولون، بروتوكول مونتلاير لعام  4911
     4911بيئة، اتهاقية برهقونة لعام لحماية ال

تعثثر  البيئثثة بمههومهثثثا الهنثثي هثثثي مجمثثول الظثثرو  والعوامثثثل الطبيعيثثة والحيويثثثة 
والتثثي تسثثاحد ا نسثثان والكائنثثات الحيثثة حقثثى البقثثا  والثثدوام، وتعثثر  حقثثى بنهثثا الوسثثط 

  1والمكان ال أ يعيش في  ا نسان و ير  من الكائنات الحية و ير الحية

تقبثثل فكثثرة الحهثثاظ حقثثى البيئثثة مثثن دولثثة علثثرا  رتبثثاط هثث   الهكثثرة يلتقثث  
والحمايثة التهثريعية اللاحثة ، بعدة حوامل مثل الوحي البيئي التطثور التكنولثوجي

جلا ات الملالهثثثة كثثثل هثثث   العوامثثثل و بحمايثثثة البيئثثثة  وفعاليثثثة ا جثثثرا ات الردحيثثثة
 تعكس بهمية الحهاظ حقى البيئة  

 ثانيا:سلطة اإلدارة في مجال التنمية وحماية البيئة 

 لسقطة ا دارة دور هام في مجال التنمية والحهاظ حقى البيئة 
                                                             

  8ا 9002، محر، دار النهضة العربية، قانون حماية البيئة، احمد حبد الكريم س مة1
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 باسثتقرا  النحثوا القانونيثة يتبثين لث دارة دور فثي  في مجال التنميةة -1
"تمثثارس  3مجثثال التنميثثة ومثثن بثثين النحثثوا القانونيثثة قثثانون البقديثثة فثثي المثثادة 

بموجثثثثثث  البقديثثثثثثة حثثثثثث حياتها فثثثثثثي كثثثثثثل مجثثثثثثا ت ا لتحثثثثثثاا الملولثثثثثثة لهثثثثثثا 
بحثثثهة لاحثثثة فثثثي ا دارة وتهيئثثثة ا ققثثثيم والتنميثثثة و القانون وتسثثثاهم مثثثل الدولثثثة، 

 1ادية وا جتماحية والثقافية   "ا قتح

هثثثثثا لثثثث دارة سثثثثقطة واسثثثثعة فثثثثي مجثثثثثال التنميثثثثة فهثثثثي المجثثثثال ا قتحثثثثادأ ل
حثثثثثدار قثثثثثرارات تلثثثثثا و ، حثثثثث حية مثثثثثن  رلثثثثثا اللاحثثثثثة بالعمثثثثثل ا نهثثثثثا  وا 

وتسثثثثثهي ت تربطهثثثثثا باهثثثثثتراطات مثثثثثثل موقثثثثثل المحثثثثثل وحاجثثثثثة البقثثثثثد ، ا سثثثثتثمار
مكانيثثثثة ا سثثثثته   المحقثثثثي والتحثثثثدير فثثثثي مطثثثثار  لطثثثثط التنميثثثثة ا قتحثثثثادية وا 

  2وا جتماحية لقدولة
 تعثد الحمايثثة ا داريثة لقبيئثة مثن انجثث   فةي مجةال الحفةةاظ علةي البيئةة -2

الوسثائل لحمايثثة البيئثة لطابعهثثا الوقثثائي فهثي تمنثثل وقثثول بسثبا  ا ضثثرار بالبيئثثة 
بتثثثدابير احتراليثثثة تمارسثثثها سثثثقطات الضثثثبط ا دارأ وتجعثثثل ا دارة مسثثث ولة فثثثي 

   3ة لم تهق  في الحمايةحال

تتعثدد النحثثوا القانونيثة التثثي تلثا ا دارة فثثي مجثال حمايثثة البيئثة منهثثا قثثانون 
يكقثث  رئثثيس المجقثثس الهثثعبي البقثثدأ بالسثثهر حقثثى احتثثرام  91البقديثثة تضثثمنت المثثادة 

 تعقيمات نظافة المحيط وحماية البيئة    

                                                             
 73بالبقدية حدد الجريدة الرسمية يتعقق  9011يونيو سنة 99الم ر  في  10-11قانون رقم 1
كقية الحقوق جامعة ، رسالة دكتورا ، دور الدولة الا  ا ستثمار، احمد محمد محطهى نحير 2

   534ا 9002سنة ، محر، القاهرة
 92ا 9002، ا ردن، دار اليالورأ، ا دارة البيئية، حار  حال  ملق  3
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تنمية والحفاظ علي دوراإلدارة في تحقيق التوازن بين الحق في ال-ثالثا
 البيئة

تضثثمنت النحثثوا القانونيثثة مجثثال التثثدالل بثثين الحثثق فثثي التنميثثة وحمايثثة 
 البيئة ونقمس  ل  من ل ل 

 قانون البيئة والتنمية المستدامة : -1

حقثى "تضثل مسثبقا وحسث  الحالثة لدراسثة التثأثير  41من ل ل نا المثادة 
والمنهثثثثثات الثابتثثثثثة ، بو لمثثثثثوجل التثثثثثأثير حقثثثثثى البيئثثثثثة مهثثثثثاريل التنميثثثثثة والهياكثثثثثل

والمحانل واعحمال الهنية اعلرا وكل بحمال وبرامج  البنا  والتهيئثة التثي تث ثر 
ا يتبثثين مثثن نثث 1بحثثهة مباهثثرة بو  يثثر مباهثثرة بو فثثورا بو  حقثثا حقثثى البيئثثة "

المثثادة  بولويثثة حمايثثة البيئثثة فثثي مجثثال التنميثثة بملتقثث  حثثورها وضثثرورة قيثثاس 
التثثثأثير الثثث أ يعثثثد تنبثثث  بالحالثثثة المسثثثتقبقية لقبيئثثثة فثثثي حثثثال تثثثم انجثثثال المهثثثرول 

 التنموأ  

اسثتثمار " تلضثل مقامثة بأ مهثرول 409جثا  فثي المثادة : قانون البلدية-2
ينثثدرف فثثي مطثثار البثثرامج القطاحيثثة لقتنميثثة بو تجهيثثل حقثثى مققثثيم البقديثثة بو بأ مهثثرول 

ملثثثثى الثثثثربأ المسثثثثبق لقمجقثثثثس الهثثثثعبي البقثثثثدأ و سثثثثيما فثثثثي مجثثثثال حمايثثثثة اعراضثثثثي 
اله حيثة والتثأثير حقثى البيئثة " ربأ المجقثس الهثثعبي البقثدأ يعثد كثأداة توفيثق بثين البيئثثة 

فقثثد بهثثارت ملثثى تحهيثثل وبعثث  التنميثثة مثثن قبثثل المجقثثس  444والتنميثثة  بالنسثثبة  المثثادة 
"يبثثادر المجقثثس الهثثعبي البقثثدأ بكثثل حمقيثثة 444الهثثعبي البقثثدأ، جثثا  فثثي نثثا المثثادة 

ويتلثثث  كثثثل مجثثثرا  مثثثن هثثثان  التحهيثثثل وبعثثث  تنميثثثة نهثثثاطات اقتحثثثادية تتماهثثثى مثثثل 
كافثثة  طاقثثات البقديثثة وملططهثثا التنمثثوأ، لهثث ا ال ثثر  يتلثث  المجقثثس الهثثعبي البقثثدأ

                                                             
يتعقق بحماية البئة في اطار التنمية  0079يوليو سنة  12الم ر  في  10-07القانون رقم  1

 المستدامة 
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التثثدابير التثثي مثثن هثثانها تهثثجيل ا سثثتثمار وترقيتثث ، تتحثثدد كيهيثثات تطبيثثق هثث   المثثادة 
  حن طريق التنظيم"

ملثثى ضثثرورة موافقثثة المجقثثس الهثثعبي البقثثدأ حقثثى بأ  441جثثا  فثثي المثثادة 
مهثثرول يحتمثثل تثثأثير  حقثثى البيئثثة وجثثا  فيهثثا "يقتضثثي منهثثا  بأ مهثثرول يحتمثثل 

العموميثثة حقثثثى مققثثثيم البقديثثة موافقثثثة المجقثثثس الهثثثعبي ا ضثثرار بالبيئثثثة والحثثثحة 
البقثثدأ باسثثتثنا  المهثثاريل  ات المنهعثثة الوطنيثثة التثثي تلضثثل لمحكثثام المتعققثثثة 

 بالبيئة" 

يبثثثرل مثثثن لثثث ل هثثث   المثثثواد حمثثثل ا دارة حقثثثى تحهيثثثل التنميثثثة مثثثل ربطهثثثا 
، البيئثةبهرط حدم ا ضرار بالبيئة ويبقى بث ل  موضثول التنميثة مثرتبط بموضثول 

لراجهثثثا لقواقثثثل فكثثثل مهثثثرول تنميثثثة ، لكثثثن يبقثثثى ا هثثثكال فثثثي ممكانيثثثة التجسثثثيد وا 
يتضثثمن حمايثثة البيئثثة يعثثد مهثثروحا ناجحثثا مثثن لاويثثة الحهثثاظ حقثثى البيئثثة   ومثثن 
وسثائل الحمايثثة البيئثثة والتثثي تكهثثل جانث  التثثوالن بينهمثثا الجبايثثة البيئيثثة والثثرلا 

 القابقة لقتداول 

 نونية لتحقيق التوازن بين التنمية وحماية البيئة:الوسائل القا-رابعا

، تعثثد الجبايثثة البيئيثثة مثثن بهثثم وسثثائل السثثقطة العامثثة  تعريةةف الجبايةةة البيئيةةة-4
كمثثثا تعثثثر  حقثثثى بنهثثثا محثثثدا السياسثثثات الوطنيثثثة ، تعمثثثل حقثثثى الحثثثد مثثثن بثثثثار التقثثثو 

 1لقتقو  الهادفة ملى تححي  النقائا حن طريق وضل تسعيرة بو رسم بو ضريبة 

ويعبثثثر حثثثن الجبايثثثة البيئيثثثة بالضثثثرائ  اللضثثثرا  بو الضثثثرائ  ا يكولوجيثثثة وهثثثي 
دون الححثثثول حقثثثى مقابثثثثل ، ا قتطاحثثثات النقديثثثة الجبريثثثة التثثثي تثثثدفل لقللينثثثة العامثثثة

                                                             
كقية ، رسالة دكتورا ، الوسائل القانونية ا دارية لحماية البيئة في الجلائر، بن احمد حبد المنعم1

  105ا 9002-9008جامعة الجلائر سنة ، الحقوق
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فهثثثي مللاميثثثة  يثثثر معوضثثثة يعثثثود ريعهثثثا ملثثثى الميلانيثثثة العامثثثة وقثثثد تلحثثثا ، لثثثاا
 ل ايات  ير مرتبطة بأساس الضريبة 

ال رامثثات البيئيثثة فتهثثر  حقثثى الملثثالهين لمحكثثام التهثثريعية المتعققثثة بحمايثثة  بمثثا
وال ايثة منهثا لثيس تثوفير مثورد مثالي يسثلر ، يحطق  حقيها بال رامثات اللضثرا و  البيئة

 لحماية البيئة بقدر ما هو ردل الملالهين عحكام التهريعات البيئية 

و لثثث   ن ، الحاليثثة لحمايثثثة البيئثثثةوتعثثد الجبايثثثة البيئيثثثة مثثن انجثثث  الوسثثثائل 
الجباية البيئية المتمثقة في الضرائ  والرسوم المهروضة من طثر  الثدول بهثر  
التعوي  حثن الضثرر الث أ يسثب  فيث  المقثو  ل يثر  حقثى احتبثار بن الحثق فثي 
البيئثة النظيهثة هثو الحثق المطقثق لجميثل اعفثراد حقثى الثت فهم وفثي نهثس الوقثثت 

ن لث ل ا جثرا ات العقابيثة التثي تنجثر حقثى حثدم الثدفل مثن هي وسيقة لقردل مث
 طر  المكق  

ولقثثثثد اتحثثثثدت معظثثثثثم الحكومثثثثات والثثثثثدول فثثثثي العثثثثثالم ملثثثثى تبنثثثثثي سياسثثثثة فثثثثثر  
فالجبايثثثة البيئيثثة هثثي محثثدا السياسثثثات ، الضثثرائ  والرسثثوم مثثن اجثثثل الحثثد مثثن التقثثو 

ئا حثثثن طريثثثثق الوطنيثثثة والدوليثثثة المسثثثثتحدثة مثثث لرا والتثثثثي تهثثثد  ملثثثثى تحثثثحي  نقثثثثا
 وضل تسعيرة بو رسم بو ضريبة لقتقو  

وتستعمل ه   اعموال في الحثد مثن ظثاهرة التقثو  حثن طريثق منهثا  بجهثلة 
تسثهر حقثى حمايثة البيئثة فثي الميثدان وبيضثثا هثي حثافل لعثدم التقويث  مثرة بلثثرا 
مثثن طثثر  المقثثو  والسثثعي ملثثى البحثث  حثثن تكنولوجيثثا نظيهثثة بيئيثثة تسثثاهم فثثي 

 نهقات  التققيل من 

تقثثوم الثثرلا القابقثثة لقتثثداول حقثثى بسثثاس  الةةر ا القابلةةة للتةةداول:-2
، تحديثد مسثثتوا معيثثارأ لقتقثو  وتحديثثد مقثثدار ا نبعاثثات التثثي يحثثدثها المقوثثثون

وتهثثد  هثث   الثثرلا ملثثى الثثتحكم فثثي  ثثالات ا حتبثثاس الحثثرارأ بهثثكل لثثاا 
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ري  قابقثة لقتثداول حي  تقوم السقطة بإحدار تحا، والمقوثات اعلرا بهكل حام
  1تلول حائلها الحق في انبعا  كمية معينة من المقوثات

ويمكن تهبي  ه   الرلا القابقة لقتداول كأنها سوق لثاا بحقثوق التقثو  
ويثثتم تحميثثل ، حيثث  يثثتم هثثرا  حثثق اسثثتلدام جثثل  مثثن البيئثثة كمسثثتودل لقملقهثثات

حقثثثثى حثثثثق اسثثثثتلدام المثثثثوارد الطبيعيثثثثة بو البيئيثثثثة  الححثثثثولسثثثثعر معثثثثين مقابثثثثل 
والهكثثرة فثثي التحميثثل هثث ا السثثعر بن يكثثون ، كمواقثثل لقثثتلقا فيهثثا مثثن الملقهثثات

هنثثا  حبئثثا ماليثثا مباهثثرا حقثثى مثثن يليثثد مثثث  اسثثتلدام محثثادر الميثثا  لمثثثل هثث   
ووجثثثثثود سثثثثثثعر مقابثثثثثل اسثثثثثتلدام البيئيثثثثثثة  يقثثثثثوم حقيقثثثثثة بن مجمثثثثثثالي ، اع ثثثثثرا 

اعر  النقيثثثةح محثثثدود و  يكهثثثي لمقابقثثثة ، المثثثا النقي، لهثثثوا  النقثثثيالمعثثثرو   ا
وهثث ا يوضثث  بثثدور  ضثثرورة تسثثعير حثثق اسثثتلدام البيئثثة ع ثثرا  ، الطقثث  حقيثث 

ولثو وجثد كثل فثرد نهسث  مضثطرا لثدفل سثعر محثدد مقابثل ، التلقا مثن النهايثات
مثرتين  الححول حقى لدمات الموارد البيئية كمستودل لملقهات  فان  سو  يهكثر

ويمكثثثثن لقحكومثثثثة التثثثثدلل مثثثثن لثثثث ل اسثثثثتلدام ، قبثثثثل ا قثثثثدام حقثثثثى هثثثث ا العمثثثثل
الكميةحفي تحديد بسعار التراليا التي تسم  لقوحثدات ا نتاجيثة -ح قة السعر

وهثثث ا ، بمقتضثثثاها الثثثتلقا مثثثن كميثثثة محثثثددة مثثثن ملقهثثثاتهم بإلقائهثثثا فثثثي البيئثثثة
تثدلل الحكثومي المباهثر اعسقو  سو  يحقق نهس  الهد  ال أ تحقق  نتيجثة ال

 بالحد اعدنى من التكالي  

 وتقوم الحكومة بعمقية التسعير لقرلا القابقة لقتداول حن طريق 

محدار حثدد مثن تثراليا التقثو  حقثى بن تكثون كميثة التثراليا المحثدرة  -
 مقيدة بمستوا التقو  المعيارأ ال أ تحدد 

                                                             
دار الهكر  ،الضرائ  اللضرا  والرلا القابقة لقتداول، نلي  حبد المقحود محمد مبرو  1

  193ا9011، محر، ا سكندرية، الجامعي
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لمثن ثثم ، ين مسثببي التقثو السما  بتسويق  تبادلح الرلا القابقة لقتثداول بث-
سثثيتحدد سثثعر هثث   التثثراليا مثثن لثث ل تهاحثثل قثثوا الطقثث  حقيهثثا والعثثر  
منها وال أ يكون حديم المرونة عن  محثدد مثن جانث  الحكومثة وفقثا لمسثتوا 

فثثثثثإ ا كثثثثثان السثثثثثعر المطقثثثثثو  لتحقيثثثثثق المسثثثثثتوا ، التقثثثثثو  المعيثثثثثارأ المحثثثثثدد
راليا ليرتهثثثثل السثثثثعر فثثثثان الحكومثثثثة سثثثثو  تهثثثثترأ التثثثث، المعيثثثثارأ لقتقثثثثو 

وا  ا ، والعكثثثثس حثثثثحي  حتثثثثى يثثثثتم الوحثثثثول ملثثثثى المسثثثثتوا المعيثثثثارأ لقتقثثثثو 
وجثثدت الحكومثثة بن بسثثعار التثثراليا بحقثثى ممثثا يجثث  وبهثثكل يعثثوق النمثثو 

فإنهثا سثو  تحثدر ، ا قتحادأ وان التقو  بحب  اقل من المستوا المعيار
ه  بسثثثعارها تثثثراليا تقثثثو  مضثثثافية لتليثثثد المعثثثرو  منهثثثا وبالتثثثالي سثثثتل

 وتهجل حقى دلول مهروحات جديدة في بسواق التراليا 

 

 

 

 

  الصة:
نهثثير فثثي اعليثثر ملثثى بن لثث دارة دور فعثثال فثثي مجثثال التوفيثثق بثثين الحثثق  

فثثي التنميثثة وحمايثثة البيئثثة مثثن لثث ل النحثثوا القانونيثثة وتمتثثل ا دارة بالسثثقطة 
التقديرية وتقديم الجان  الوقائي مثن لث ل محثدار قثرارات تلثا انجثال مهثاريل 

ا المجثال نهثر الثثوحي بهثروط تضثعها ا دارة عجثل حمايثثة البيئثة  ويجث  فثي هثث 
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البيئي واكتسثا  ا داريثين فهثم التنثول ا يكولثوجي وحتميثة حثدم التثأثير حقثى هث ا 
 التنول   
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